
  

 

 

 

 
P R ES SEI N F O RM A SJ O N  
Ahrensburg, 14. november 2019 

  

Finn løsninger raskt med 
kjerneporteføljen: 
Oversiktlighet for 
leveringstider fra ESYLUX  
Produsenten gjør leveringstidene i porteføljen sin lett tilgjengelige, slik at 
kunden raskt finner brukbare løsninger. Det skilles mellom en 
kjerneportefølje, der ekspederingstid fra lager er innen 48 timer eller 10 
virkedager, og alle andre produkter, der leveringstid varierer etter 
forespørsel. På ESYLUX-nettsiden kan kunder i kjerneporteføljen finne 
produktet sitt umiddelbart ved bruk av produktfiltre eller piktogram. 
 
Leveringstider for produkter kan avvike vesentlig fra hverandre, avhengig av 

brukte materialer, leverandører, produksjonsarbeid og avsluttende 

kvalitetskontroll. For å gi enda større oversikt og effektivitet til sine kunder har 

ESYLUX klassifisert hele porteføljen sin for smarte automasjons- og 

belysningsløsninger etter leveringstidene.  

 

Kjerneportefølje innen 48 timer eller 10 virkedager 
Fokus settes her på produsentens kjerneportefølje, som igjen er delt inn i to 

undergrupper: Produkter på lager, som kan sendes innen 48 timer, samt 

produkter som raskt kan ferdigstilles, som kan sendes innen maks. 10 virkedager. 

Ved hjelp av produktfiltrene på ESYLUX-nettsiden kan artikler i begge klasser 

raskt formidles innen en produktkategori. «Dette hjelper kundene med å finne 

løsninger på en rask og effektiv måte, som også vil være klare til bruk innen 

kortest mulig tid. Dermed kan de også planlegge og betjene prosjekter raskere og 



  

 

 

 

mer effektivt», sier Anne Spielberg, som er ESYLUX’ leder for internasjonal 

markedsføring.  

 

I tillegg til produktfiltrene viser et piktogram nøyaktig hvilken undergruppe hvert 

produkt tilhører. Komponenter fra kjerneporteføljen er markert med «48h» eller 

«10d». Alle andre artikler som krever at du selv må be om informasjon om 

leveringstid, er merket med «i». Du kan sette alle søkeresultater for automasjons- 

og belysningsløsninger på en markeringsliste. Denne kan du da sende via e-post, 

for eksempel til din forretningspartner, 

sende til ESYLUX som bestillingsforespørsel eller laste ned i PDF-format.  

Du vil også få en analog illustrasjon av tema for hvert produkt i ESYLUX-

katalogen 2020/2021. ESYLUX tilbyr dermed kunden et forbedret og effektivt 

verktøy for planlegging og realisering av prosjekter for sensorbasert 

bygningsautomasjon og intelligent belysning. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer intelligente automasjons- og 

belysningsløsninger som sørger for økt livskvalitet og energieffektivitet på 

kontorer og i utdannings- og helseinstitusjoner. Det er enkeltmenneskenes ønsker 

og behov som står i sentrum. Derfor legger bedriften spesiell vekt på at 

produktløsningene deres skal være brukervennlige. Grossister, 

installasjonsbedrifter, elektro- og belysningsplanleggere og arkitekter har satt sin 

lit til våre mer enn 50 år med markedserfaring samt ESYLUX-ekspertenes 

personlige veiledning. Forskningen, utviklingen og produksjonen som finner sted 

ved det tyske hovedkvarteret i Ahrensburg, setter produsenten i stand til å 

overholde de høyeste kvalitetskrav. Bedriften er global: ESYLUX arbeider med 

erfarne handelsbedrifter og er representert i Europa, Asia og Oseania med en 

rekke datterselskaper. 

Du finner mer informasjon på www.esylux.com 
 
 
Mediekontakt 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Kontaktperson bedriftskommunikasjon 

T +49 (0) 4102 88 880-2017 

F +49 (0) 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 
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Bilder og bildetekster 
(Kilde: ESYLUX GmbH) 

 

 
Produktfilter ESYLUX-nettside 
Med produktfilteret på ESYLUX-nettsiden kan du raskt finne artikler i 

kjerneporteføljen. I tillegg kan du se leveringstidene for de ulike produktene, 

takket være piktogrammene. 
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